
בגרמניה קינן עמוס

 שחי סופר, המלחמה לאחר קם האם : ש
ה בפני וגולל תקופה, אותה כל בגרמניה

 ? הנאציזם זוועת את עולם
לא. : ת
 שלטון בזמן בגרמניה נוצרו האם : ש

? ערך בעלות יצירות־תרבות הנאצים
לא. :ת
 רמת על הנאצים שלטון השפיע האם : ש

? באוניברסיטאות הלימודים
 בכל מאידיאות. פחדו לא הנאצים לא. : ת

ו קנט את ללמוד המשיכו האוניברסיטאות
לה היה אפשר קאפקא של ספריו את הגל.
 ספרות אפילו .1945 עד 1933מ־ בחנויות שיג

 : כדוגמה באוניברסיטאות. נלמדה ״אסורה״
 יותר הרבה חדישה מאמנות פחדו הנאצים
 שנת עד זאת, בכל אך מפילוסופיה, מאשר

 פיקאסו. על לדעת שרצה מי ידע ,1939
התר המגע בהכרח נותק המלחמה פרוץ עם

 אחת אוניברסיטה היתד, העולם■ עם בותי
 הלימוד בחומר גם קיצונית, נאצית שהיתר,

וינה. של זאת — הלימוד בשיטת וגם
 בו שחשדתי דבר לי הבהירו. אלה תשובות

ובר תרבות בין סתירה כל שאין — תמיד
בריות.
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להיטלר־יוגנד העתיד

החדש המערב־גרמני הצבא חיילי
ממזר רק יהודי, ■גא

 חושב מה הנאציזם? זוועות את הגרמנים הבינו האם
 מאד מאד כי למסקנה קינן עמוס מגיע זו בכתבה ? הנוער

בגרמניה. לבקר לישראלי כיום נעים לא מאד מאד

 הרבה אצל כמו גדול, נעלם בבחינת היא
 מאלה אחד הוא וחשובים• מזהירים אנשים

רחי שי גרמניה את המחנכים

תרבותית ברבריות

 שפגשתי ביותר המענינת דמות
 בטלביזיה החדשות תוכנית ■מנהל היה | 1

 גבה־קומה ומשהו, 30 בן איש מינכן. של
עצב בחוריהן, עמוק יושבות ציניים וכחוש׳

אמי ואינטלקטואל מהיר־מחשבה עירני, ני,
בצ שרת לא אף נאצי, היה לא מימיו תי.
 לי וסיפק הנאציזם, בצל גדל הוא בא.

 בזמן בגרמניה החיים על אמיתית פורמציה
ואחריו. היטלר

כ מרד בו אחד, מקרה על לי ידוע מאנשים.
 הפנים שר אל מיברק ושלח עליו ממונים
שגי הטלביזיה, מעובדי אחד לפטר בדרישה

 מיד. פוטר האיש ניאו־נאציות. נטיות לה
יחיד. מקרה זה היד, ולא

 היודעים אנשים אל גדולה הערכה לי יש
 מרובים האם הנכון. מד,אובייקט אבל לפחד,
ואינני שלא. כמובן י בגרמניה כמוהו אנשים

 להוטים אינם אווירית הפצצה דרך רק אותה
או אין כתבתי, שכבר כפי מזה, חוץ אחריה.

 וחוסר כלכלית רווחה מאשר לצבאות גדול יב
 כה הוא וחוסר־התכלית בחיים. תכלית כל

פט בסיסמאות שאפילו עד יסודי, כה עמוק,
עליו. להתגבר קשה ריוטיות
 החברתיים והחיים החינוך מערכת אולם

 השתנו לא בכלל, גרמניה ושל הנוער, של
 אך נכרת. הנאציזם של ראשו הנימה, כמלוא
 ב־ קיימות עדיין הודברו. לא המחלה סיבות

האקסקלו הסטודנטים אגודות אוניברסטאות
 אנשי הזמן, בבוא יוצאים, שמהן סיביות,
 חזקים, ארגוני־נוער קיימים עדיין השלטון.
 מסובן אך מאד, תמים בפטריוטיזם הדוגלים

שהגר בגרמניה כיום אומר אינו איש מאד.
 שכל מודים כולם אך עליון, גזע הם מנים

מפואר. הוא ־_,גרמני13ד
ב החיים על קטן, דוקומנטרי סרט ראיתי

:להזכיר הקריין שכה לא משפט בכל טירול.

 יכול לא נאצי ״שום : המשיך איש ן■*
אפ נאצי. הייתי : ולהתוודות לקום היה | 1

קומו הייתי : ולהתזזדות אחד יום לקום שר
נאצי אידיאולוגיה. הוא קומוניזם כי ניסט,

 להפוך יכול איני ונאצי אידיאולוגיה, אינו זם
הטבע. נגד זה עורו. את

 אלא אינו שהנאציזם הטוענים האנשים כל
דו היו ושהגרמנים פאשיזם, של לוקאלי גוון
 כל — מדי יותר אלא הבריות לשאר מים
ה לעליית ושאננותם באדישותם הביאו אלה

וב כאלה, טענות נשמעות היום גם נאציזם.
 ההשקפה את רבים ■מביעים המערבי עולם

 אולם יהודים. שרצח בזה רק הפריז שהיטלר
לשלטון. היטלר את שהעלתה היא זו טענה
 אינני להאמין. ; יודע ז&יהים ? לעשות מה
ש לפני למות אופן, לעשות.[בכל מה יודע
!״ פעם ז&־ד כזה דבר יקרה
 הוא לו. שהאמנתי■ היחידי האיש היה זר,

 וכל דתית־קיצונית־מיסטית, אווירה במין חי
 אותו פחד הנאצים. מפני פחד מלאה הוויתו

כלל פוחד הוא אין כן על שנה. 12 במשך חי

 ולהימלט אלוהים על לסמוך אפשר אם בטוח
הוא. שעשה כמו חיקו, אל

 לזכור צריך גרמניה, על מדברים כאשר
ש אנשים בידי מתנהלת המדינה :אחד דבר
 זה ואין — 1933 בשנת ובשלים מבוגרים היו

 ממנה. ברחו או בגרמניה נשארו אם משנה
 והשלטון הזקנים, ימותו מתר־מחרתיים אולם

 ■עברו ילדותם ששנות אנשים לידי יעבור
 ושלילה־לילה ההיטלר־יוגנד, בשרות עליהם
 מה בנות־הברית. של הפצצות נפץ את שמעו
? אותו מלעיטים במה י זה נוער של דעתו
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צחק ?א הקהל

ער * ה ו  ספק. ללא למלחמה, שש אינו ז
ה חידוש נגד הפגנות נערכו אחת ולא ^

ל סירבה, אפילו בגרמניה אחת ועיר צבא.
בתוכה. חיל־מצב להקים ימים, כמה פני

 על מעידות אינן הללו התופעות כל אולם
 נאצלות. מסיבות נובעות ואינן עמוק. שינוי

שהכירו ואלה מדי, מרים המלחמה זכרונות

צי רוויי שלנו, הגרמנים האברים חיים ״וכך
 שירי־עם שרים הם והנה גרמנית, ביליזציה
מסור גרמניים מחולות ורוקדים גרמניים,

ש הגרמניים הגברים פעם נראו וכך תיים,
!״ לנו

 סרט ראיתי בפאריס צחק. לא בקהל איש
 של דומה משפט וכל הריין, עמק על דומה,

כ אולם בקהל. מגרגר צחוק עורר הקריין
לולן. אינה פאריס מובן,

 אכס־ בהוצאת קטנה, חוברת לפני מונחת
העו לנוער קריאה ובה קלן, של נית־הנוער

 כמה בן יודע אינני בקלן. לבקר לבוא למי
יו אני עברו. ומה החוברת את שכתב האיש

 שקלן מסביר הוא אומר. שהוא מה רק דע
 אחרת. עיר מכל יותר המלחמה בשל סבלה
שכ בהתנצלות מוסיף והוא בל־יתואר. סבל
 וערים אחרות ארצות על שגם לו ידוע מובן

 מצדו, יפה דוקא וזה קשה. גורל עבר אחרות
אכ בגורל אשם מי להזכיר שוכח הוא ולכן

אחרות. ארצות על גם קצת שעבר זה זר
 עיר מכל שיותר ומסביר הכתב מוסיף אחר
שקלן מפני לנאציזם. קלן התנגדה אחרת

 כך — האירופית התרבות מרכז כידוע היא
 קלן שאזרחי ומפני — בקלן סבורים לפחות

 שלהם, הקתדרלה בצל לחיות רק תמיד רצו
הכל. וזה

השעון בדייקנות חרטה

 העצמית, הביקורת שיא זהו שאם ץ^ובן
ב מגלים ואם המוסר. שיא גם זהו הרי

 מה על חרטה יותר זה הרי חרטה, הזאת ארץ
 לאחרים, שעשו מה על מאשר להם שנעשה

 פעם עוד להם שיעשו להם מתחשק לא ונורא
הזה. כדבר

ה בקרב חדשה, או ישנה מחשבה, גילויי
 שדה אולם למדי. נדירים הם האירופי נוער

 ואפילו שממה, מדבר הוא הגרמני המחשבה
 1933 בשנת זה. במדבר קורא אינו אחד קול

עוד. חזרה לא ומאז בגרזן. המחשבה נכרתה
 שעם היא העובדה אך נחמה, כל בכך אין
 האינטי־ את הגרמנים חיסלו היהודים חיסול

 מרגישים הם אם יודע אינני שלהם. ליגנציה
 בה שאין ומדינה קיים, הוא אבל בחסרון,

 אינטילי־ אפילו וערה, צעירה אינטיליגנציה
 שניה. ממדרגה מדינה היא מדוכאה, גנציה

מנחם. קצת וזה
והמדהי המהירה תקומתה שלמרות מפני

המעצ לשתי בהשוואה הרי גרמניה, של מה
 שניה. ממדרגה מדינה היא העולמיות מות

 המעצמות שתי על־ידי וייקבע נקבע וגורלה
 גרמניה שאזרחי היה שרצוי מובן העולמיות.
דוג ויראו דמוקרטיה, יותר ילמדו המערבית

 זה. בשטח ולעולם לאירופה משכנעת מה
ו ביותר, משובחים מורים להם היו לא אבל

 ללמוד עוד יכולים המורים שגם אומרים יש
הרבה.

 היום, של גרמניה על נסתכל אם :סיכום
 ממנה נדרוש ולא ההיסטוריה, את ונשכח

ה גרמניה הרי ׳דוגמות, ושום הוכחות שום
 מערבית מערבית, דמוקרטיה היא מערבית

מע דמוקרטיות לכמה מאד דומה מאד־מאד.
מסודרת. יותר קצת רביות,

 כי רשמי, באופן רצוי אינו שוב הפאשיזם
האו דמוקרטית, אופוזיציה אין בדמוקרטיה

 בכלל וזה הקומוניזם, היא היחידה פוזיציה
ולמבנה. למערכת שייך שאינו אחר משה.־

 היא גרמניה הבינלאומיים ההסכמים בשטח
 אחרת. מערבית דימוקרטיה כל כמו למופת,

 שעון, של בדייקנות מבוצע השילומים הסכם
ל להפריע מנסות ערב שמדינות פי על אף

בגר שהוחלט ומכיוון בשבוע. פעם פחות
 על לכפר טוב רצון לעולם להראות מניה

בדייקנות. זאת עושים פשעים,
 הדבר, נעים שלא כמה עד זו, ומבחינה

מדי מכמה יותר להבטחותיה גרמניה נאמנה
 בודאות כמעט להתנבא ומותר אחרות. נות

 מדי ישראל תקבל הבאות השנים 10 שבמשך
 דולר. מיליון 70 בסך חיוניות סחורות שנה
בינתיים. העולם ייחרב לא אם
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:פאברו יחי

 גושי להפשיר. הריין התחיל יום ^
ו מימיו, על לאט צפים גדולים קרח | |

 גוש., אל מגוש בצריחה מתעופפים שחפים
הח המוזיאון אל והגעתי הרד,יין את חציתי

 ו־ וקראנאק דירר במקום אולם למחצה. רב
ב כולו מאוכלס המוזיאון את מצאתי לוכנר

 ובני פיקאסו. שנות 50 של ענקית תערוכה
 ״גרניקה״ על ובהערצה ברצינות הביטו נוער
מפא לכאן שהובאו בקוריאה״, ״הטבח ועל
 משהו עשה שפאבלו חושב באמת אני רים.

העולם. למען
הרבה. שיחיה


